
  כתב כמויות
  כיסוח ואחזקת שטחי בור ,ביצוע עבודות הדברת עשבי בר

 בנתב"ג ומתקני רש"ת

         עבודות הדברה  -  01פרק  
           

 תאור מס' סעיף
כמות 

 (שנתית)
 (₪)סה"כ  מחיר יח' מידה

01.01.01
ריסוס שטח בחומרי הדברה מקבוצה 

 במפרט 1א' בטבלה 
 630,000 210 דונם 3,000

01.01.02
ריסוס שטח בחומרי הדברה מקבוצה 

 במפרט 1ב' בטבלה 
 510,000 170 דונם 3,000

01.01.03
ריסוס שטח בחומרי הדברה מקבוצה 

 במפרט 1ג' בטבלה 
 270,000 90 דונם 3,000

01.01.04
ריסוס שטח בחומרי הדברה מקבוצה 

 במפרט. 1ד' בטבלה 
 150,000 50 דונם 3,000

01.01.05
ידני בתפרים וסדקים בחומרי ריסוס 

 .1הדברה מקבוצה ד' בטבלה 
 320,000 1 מ"א 320,000

01.01.06
קידוח הזרקה, ומריחה של שהגדם 

" בריכוז 4בחומר הדברה מסוג "גרלון 
 .  10%של 

 9000 60 יח' 150

 1,889,000 01סה"כ לפרק     
         עבודות אגרוטכניות   -  02פרק   
            

 (₪)סה"כ  מחיר  יח' מידה כמות תאור מס' סעיף

02.02.01
כיסוח עשבים באמצעות מכסחת 

 המורכבת על טרקטור
 202,500 45 דונם 4,500

02.02.02
כיסוח עשבים באמצעות מכסחת דשא 

 אוספת מתנייעת 
 15,000 0.3 מ"ר 50,000

02.02.03
כיסוח עשבים באמצעות מכסחת זרוע 

 אזורים קשים לגישהבתעלות ניקוז או 
 50,000 1 מ"ר 50,000

02.02.04
דיסקוס שטח באמצעות דיסקוס בעל 

 צלחות 26לכל הפחות 
 54,000 30 דונם 1,800

02.02.05
כיסוח ואיסוף עשבייה ידני באזורים 

 סלולים בתפרים וסדקים.
 32,000 0.4 מ"א 80,000

02.02.06
כיסוח ואיסוף עשבייה ידני בשטחים 

 פתוחים/סלולים
 3,000 1 מ"ר 3,000

02.02.07
כריתה ידנית של עצים לרבות הענפים 

 וריכוז הגזם בשטח המתקן.
 31,000 310 יח' 100

02.02.08
ביעור עשבייה וניקוי שטח לרבות פינוי 

הגזם / פסולת והתאמת השטח 
 לפעילות אגרוטכנית

 4,000 4 מ"ר 1,000

02.02.09
מורשה על פי פינוי גזם לאתר פסולת 
 תעודות

 2,400.00 80 טון 30.00

 353,500 02סה"כ לפרק 

 
  
          



  כתב כמויות
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 עבודות יומיות -  03פרק 
           

 (₪)סה"כ  מחיר יח' מידה כמות תאור מס' סעיף
 26,000 520 י"ע 50 פועל פשוט 03.03.01

03.03.02
עבודות כיסוח ידני של עשביה  

באמצעות כלי ממונע מוחזק ביד 
 (חרמש מכני)

 40,500 810 י"ע 50

 29,000 1,450 י"ע 20 טרקטור  + עגלה לסיקול אבנים03.03.03

 46,800 2,340 י"ע 20 מעמיס אופני להעמסה ואיסוף03.03.04

 120,000 6,000 י"ע 20מכונה מתניייעת לגריסת עצים/שיחים 03.03.05

 120,000 6,000 י"ע 20 כיסוח עשביה באמצעות מכסחת זרוע03.03.06
 18,000 900 י"ע 20 מכסחת אוספת03.03.07

 400,300 03סה"כ לפרק      
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 אחזקה שנתית   -  04פרק 

התשלום בגין סעיפים אלו הוא שנתי ועל הקבלן 
 לעמוד בדרישות התפקודיות לכל סעיף

          

 (₪)סה"כ מחיר יח'  יח' מידה כמות תאור מס' סעיף
         שטחים שונים  

04.01.01
אחזקה שנתית על פי המפרט של 

 שטחי בור
 350,000 350 דונם 1,000

04.01.02
אחזקה שנתית על פי המפרט של 

 תעלות ניקוז 
 160,000 400 דונם 400

04.01.03
אחזקה שנתית על פי מפרט של 
 רצועות האבטחה והגדרות בנתב"ג

 126,000 420 דונם 300

04.01.04
אחזקה שנתית על פי מפרט של גדר 

 הבטחון בשתפ"א מחניים
 45,000 15 מ"א 3,000

04.01.05
אחזקה שנתית על פי מפרט של שטחי 

 בור באחריות חטיבת התפעול.
 324,000 360 דונם 900

         מתקנים   

04.02.01
אחזקה שנתית על פי מפרט מתקני 
הניווט בעולש, שדה תימן ומחניים. 

 מחיר שנתי לכל מתקן.
 15,000 5000 קומפ' 3

04.02.02
אחזקה שנתית על פי מפרט מתקן 

DVOR בנתב"ג 
 2,000 2000 קומפ' 1

04.02.03
אחזקה שנתית על פי מפרט של עזר 

 בגישה למסלול  (כלובים)ניווט ויזואלי 
 2,000 500 קומפ' 4

04.02.04
אחזקה שנתית של שטח סביב תאורת 

 21הגישה למסלול 
 5,000 5000 קומפ' 1

04.02.05
אחזקה שנתית על פי מפרט של 

עמודים ומתקנים מטאורולוגים בנתב"ג
 1,000 1000 קומפ' 1

04.02.06
אחזקה שנתית על פי מפרט של תחנת 

 בנתב"גהשידור 
 1,000 1000 קומפ' 1

04.02.07
אחזקה שנתית על פי מפרט מתקן 

 בנתב"ג LDA30הניווט 
 30,000 30000 קומפ' 1

04.02.08
אחזקה שנתית מכ"מ חדש ותחנת כח 

2 
 1,000 1000 קומפ' 1

 1,000 1000 קומפ' 1 אחזקה שנתית של תחמ"ש נתב"ג04.02.09

 041,063,000סה"כ לפרק      

 3,705,800לכלל הפרקיםסה"כ       
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